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Otázka předsmluvní odpovědnosti vzhledem k praxi při vyjednávání a uzavírání obchodních 
smluv v rámci národní úpravy a judikatury vybraných členských států EU

Práce odevzdána dne 17. prosince 2010

I. Aktuálnost (novost) tématu

Je třeba zdůraznit,  že si diplomant pro svou práci vybral velice málo diskutované a studenty 

opomíjené  téma  otázky  předsmluvní  odpovědnosti,  které  však  dostává  v poslední  době 

vzhledem k chování se podnikatelů čím dál větší význam. Je třeba velice pozitivně hodnotit, že 

diplomant se s tímto tématem seznámil a velice dobře ho zpracoval.

II. Náročnost tématu

Právě proto,  že  se  jedná  o  téma,  které  je  poměrně  málo  diskutované  a  jak  literaturou  tak 

judikaturou zejména v České republice málo řešené, je to téma velice náročné a diplomant se 

vypořádal především s tím, že se pravidelně snažil získávat informace z teorie i praxe, a to i 

konzultacemi se svým školitelem.

Jsem přesvědčen, že práce má teoretický i praktický význam, a dala by se proto také publikovat.

III. Kritéria hodnocení práce

Diplomant  sám uvádí,  že jedním z důvodů byla  nedostatečná analýza  této  otázky v českém 

právním řádu. Pokud měla práce mít za cíl analyzovat otázku předsmluvní odpovědnosti, pak se 

stoprocentně práce vydařila a má velký význam, jak už jsem předeslal výše.

Je nesporné, že právě z výše uvedených důvodů musel kolega Krupka pracovat samostatně, 

protože už jen shánění literatury a názorů teorie i praxe je v českém právním prostředí velice 

náročné.  Za  samostatnou  zmínkou  stojí  práce  kolegy  Krupky  se  zahraniční  literaturou  a 

judikaturou, kterou je třeba hodnotit velice kladně.

IV. Případná další vyjádření k práci

Velice kladně hodnotím, že si diplomant toto téma, které je velice málo regulované, vybral. Něco 

jiného je zabývat se platným právem a něco jiného otázkami, které právo v podstatě neřeší a 

veškeré  otázky  tzv.  předsmluvní  odpovědnosti  ponechává  na  derivativních  institutech 

vyplývajících ze základních institutů právního řádu.



Je evidentní, že i s touto formálně náročnou otázkou se diplomant správně vypořádal.

V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Na str.  29 hovoří diplomant o tzv. předběžných dohodách. Byl  by toho názoru, že je možné 

v rámci tzv. Letter of intent neboli Dohody o zájmu závazně se domluvit o některých otázkách 

zejména odpovědnosti za nerealizaci obchodu atd.?

VI. Doporučení práce k obhajobě

Práci považuji za velice zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

VII. Navržený klasifikační stupeň

Vzhledem  ke  všem  uvedeným  argumentům  jsem  přesvědčen,  že  se  jedná  o  jednu 

z nejkvalitnějších prací, a proto navrhuji klasifikační stupeň výborný. 

V Praze dne 17. ledna 2011

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
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